
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLMA 2021 

14. - 15. 12. 2021  
AMSTERDAM, NIZOZEMSKO 

PRIVÁTNÍ ZNAČKY V SEKTORU FOOD A NON-FOOD 

Veletrh PLMA každoročně nabízí prestižní možnost pro všechny vystavovatele 
prezentovat produkty pro nákupčí ze sektoru privátních značek. Akce, jež má 
značný mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům přímé obchodní 
příležitosti a jejich oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení 
sektorových nákupčích. Více informací na https://www.plmainternational.com/ 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PLMA VYPLATÍ? 

• Akce má mezinárodní přesah a není omezena teritoriálně – je místem setkání pro 

všechny subjekty aktivní na poli privátních značek 

• Akce je určena výhradně pro odbornou veřejnost – návštěvníky jsou výhradně 

profesionálové z oboru 

• Komplexní podpora s veškerými procesy spojenými s organizací, administrativou a 

plynulými procesními úkony, zajištění kompletního servisu a vytvoření zázemí pro 

nerušené jednání se zahraničními subjekty 

• od sirupů až po kaviár, od vonných tyčinek po polštáře –                                                        

veletrh pokrývá široké spektrum vystavovaných výrobků                              

ze sektoru food a non-food 

https://www.plmainternational.com/
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CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

• Zahraniční zastoupení zahraniční kanceláře CzechTrade v Rotterdamu (Benelux) 

připravuje společnou expozici pro české společnosti za účelem nalezení nových 

obchodních kontaktů a posílení kontaktů stávajících.   

• Nizozemská kancelář agentury CzechTrade nabízí představení produktů českých 

výrobců na společném stánku, kde budou po celou dobu konání veletrhu k dispozici 

zástupci zahraniční kanceláře pro zajištění plynulého chodu celé akce a usnadnění 

všech procesních a administrativních záležitostí.  

• Zahraniční kancelář agentury CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s 

limitovanou kapacitou, na kterém vaši společnost rádi uvítáme. 

• Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb. 

 

VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

• Prezentace vaší společnosti na českém pavilonu o celkové ploše 234 m2 

• moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím 

• prémiové umístění českého pavilonu na hlavním koridoru výstavy, přímo naproti 

hlavnímu vstupu 

• osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při 

jednáních s vašimi obchodními partnery 

• logistická pomoc při výběru a zajištění vašeho hotelu a transportu 

• výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam kontaktů, které obdrželi pozvánku 

k jednáním s vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků 

• Cena:  

• účast malá (9 m2)   120 000,- Kč bez DPH 

• účast střední (12 m2)  155 000,- Kč bez DPH 
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

• Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 30. 4. 2021.   

• Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 1. 8. 2021.  

• Včasné doručení požadovaných firemních materiálů. 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe 

na veletrh připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30. 4. 2021. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Zuzana Jesenská 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

mobil: +420 702 213 109 

email: zuzana.jesenska@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK ROTTERDAM: 

Andrea Märzová   

Schorpioenstraat 298 (Ntoren) 

3067 KW, Rotterdam 

 

 

mob.: +31 6 393 546 89 

email: andrea.marzova@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast malá (9 m2)   120 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast střední (12 m2)  155 000,- Kč + DPH 

 
 

 
Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Zuzana Jesenská 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


